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Zpráva o přínosu praxe k projektu: 

Tato zpráva bude vypracována studentem FAMO osobně, po ukončení praxe – v poslední den praxe u 

partnera – partnerů FAMO, kteří umožněním těchto praxí napomáhají zdárnému průběhu tohoto 

projektu. Vypracovanou zprávu podepište a odevzdejte „řídícímu“ Vaší praxe u partnera. 

 

Jméno a příjmení studenta: Ladislav Plecitý 

bydliště studenta:   Hájkova 368, Sušice 

ročník, studijní obor:  II., tvorba AVD 

místo konání praxe:  Česká televize 

termín/ny konání praxe:  2. – 6.4.2012 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

1. Co byl Váš cíl, Vaše očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit? 

Cílem bylo získat praxi, zkušenosti a kontakty ve velké televizní společnosti, vyzkoušet si, jak 

dokážu pracovat v týmu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. typický den praxe: 

Pomáhal jsem asistentovi režie, dělal spíš takovou „děvečku pro všechno“ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

různé pomocné práce 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy 

kolegové byli fajn, pomáhali mi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vztahy a komunikace s kontaktní osobou (řídícím praxe)? odborným garantem 

Bez problémů 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně: 

Sice jsem pořádně sám nic nedělal, byl jsem tam krátce, ale i tak jsem se ujistil, že volba 

studia byla správná, tímhle směrem chci pokračovat. 

 

7. Problémy během praxe: 

K problémům nedošlo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Možnosti zlepšení: 

Byla to moje první praxe, rád bych vyzkoušel další a delší, snad se příště dostanu víc 

k samostatné práci. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Sušici……  dne: 14. 4. 2012  podpis:……………………………………. 


